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Referat Styremøte 
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Tilstede: Kim Kristoffersen, Malene Sønderaal, Karianne Ask, Laura Tollefsen, Ulf Johansen, Linn Kristin 
Haugen, Bjørnar Sæther. 

Fra: Espen Lund 

Dato: Lørdag 25.1.2020 

Tid:  11.00 – 18:00 

Sted: Hotel 33, Choice Oslo  

 

 
 

AGENDA: 
 
 

NKBF-1/20 -  GODKJENNING AV PROTOKOLL 
 
Vedtak: 
Protokoll fra sist styremøte ble godkjent og signert. 
 
  
NKBF-2/20 -  GODKJENNING AV DAGSORDEN 
   
Vedtak: 
Dagsorden godkjent. 
 
  
NKBF-3/20 -  REFERAT OG MELDINGER 

- Bjørnar refererte til en meget vellykket Supersamling i Øverbygd med over 120 barn og unge. 
Viktig at vi gjentar en ny suksess med en allsidig og solid sommerleir. 

- Espen viser til undersøkelse sendt ut ifm kommersielle senter og klubber der intensjonen er å 
avdekke potensiale i disse klubbene som pr i dag har et annet satsningsområde enn 
kickboxing. 

- Styre skal ha styremøte på sommerleir i år. Intensjonen er å være delaktig i leiren foruten å 
ha møte. Styret støtter fullt opp om en slik tradisjon. 

- Det blir sendt ut en kartlegging initiert av NIF ifm kostnader i klubb og da relatert til økonomi 
som barriere for enkelt medlemmer.  

- Det ble snakket litt rundt Gradering og hvilken plass dette har i NKBF pr nå. Vi ønsker at vi 
sammen med Komiteen tar en debatt rundt dette.  

- Espen informerte om vedtak tatt i WAKO ifm ny medlemsbase og som WAKO er forpliktet til. 
NKBF blir en del av dette som medlemsland. Fakta kommer senere.  

 
 



NORGES KICKBOXING FORBUND 
           POINTFIGHTING, LETTKONTAKT, FULLKONTAKT, LOW-KICK, K-1, MUSICAL FORMS 

 

 

 
Referat 

NKBF-4/20 -  ØKONOMI 
Sak rundt status økonomi utgikk all den tid vi får siste regnskap for 2019 påfølgende uke.  
 
 
NKBF-5/20 -  FORBUNDSTING FORBEREDELSE 
Datoer og tidsfrister for forbundstinget er satt. 
Forbundsting er 18 april 
Alle papirer må være sendt ut senest 4 april 
Innstilling av saker må være NKBF i hende senest 21 mars 
Innkalling må ut senest 18 februar 
Dialog med revisor er iverksatt.  
På neste styremøte blir saker fra styret diskutert 
  
 
NKBF-6/20 -  PROSESS FAGSYSTEM NIF 
Vi har fått en oversikt fra NIF hva/hvordan deres fagsystem vil være. Det har vært møter på NIF 
mellom Generalsekretær, NIF IT og Ole Oddvar. Det innstilles at vi går for et slikt fagsystem for NKBF 
og klubbene. Det skal nevnes at det må skilles mellom dette medlemssystemet og vår portal og som 
hensyntar turnerings og aktivitets administrasjon. Dette blir etter all sannsynlighet innlemmet i NIFs 
system over tid. Nedenfor en kort oppsummering fra NIF. Fullstendig informasjon rundt vårt nye 
system og mulighetene for klubbene sendes ut så snart dette er NKBF ihende.  
 
Oppsummering:  

Formålet med møte var å sikre forståelse og klarheten rundt NIF sin nye IMS, og hvordan dette passer sammen med dagens 

egenutviklede turneringsløsning. Ønske fra Kickboxing forbundet er å frigjøre seg  fra å være avhengig av enkelte individer. 

En løsning fra NIF med et støtteapparat vil redusere risiko i forbindelse med kapasitet, nyutvikling og forvaltning over tid. 

IMS fra NIF vil være helt kostnadsfritt å ta i bruk for alle forbund og klubber, og vi estimerer at onboarding til IMS kan starte 

i April 2020, avhengig av hvor mange klubber som ønsker å være piloter. Kickboxing sin egenutviklet turneringsløsningen vil 

være gjeldene i 6-12 mnd til, men vil med tiden være mulig og erstatte med NIF’s egenutviklede mikroløsninger i fremtiden. 

Kostnadsbildet på turneringsløsningen fra NIF er under vurdering. Det overordnede ønske fra NIF er å kunne samle alle 

kostnadene og utvikling for å kunne gjøre det billigere og mer bærekraftig og forvalte driften i framtiden.  De kritiske 

suksesskriteriene for at Kickboxing forbundet skal ha en vellykket implementering av IMS er å kunne selge det inn til 

klubbene på riktig vis. Målet med de nye systemene vil være å skape mer forutsigbarhet og smidighet, noe som er viktig for 

Kickboxing forbundet.  

Anbefalinger:  

• Ta i bruk IMS for forbundet 

• Tilby IMS som en medlemsløsning for forbundets klubber 

• Fortsette å bruke den egenutviklet turneringsløsning i 6-12 mnd til og heller synkronisere nødvendige data 

Gjøremål: 

• Ta en beslutning på om å ta i bruk IMS og tilby dette til sine klubber  

• Velge pilotklubber som skal prioriteres 

 
Vedtak;  
Styret vedtok enstemmig å bli en del av IMS 
 
 
 
 
 
 
 



NORGES KICKBOXING FORBUND 
           POINTFIGHTING, LETTKONTAKT, FULLKONTAKT, LOW-KICK, K-1, MUSICAL FORMS 

 

 

 
Referat 

NKBF-7/20 - RENT SÆRFORBUND 
 
En ny handlingsplan som Rent Særforbund ble diskutert ifm prosess rundt re-sertifisering hos Anti-

Doping Norge. Det ble noen korreksjoner. Handlingsplanen ble vedtatt og sendes over til Anti-Doping 

Norge. Endring av planen foretas om nødvendig og iht dialog med Anti-Doping Norge. Ny plan legges 

ut på kickboxing.no 

 

Vedtak; 

Ny Handlingsplan vedtatt enstemmig.   

  
 
NKBF-8/20 -  STRATEGI PROSESS 
Det var innkalt til et strategimøte 26 januar og det ble diskutert innspill fra styremedlemmene. 
Generalsekretær fasiliterer prosessen og redegjorde kort for hvordan man skulle gjennomføre den 
påfølgende dagen.  
 
Vedtak: 
Ikke noe vedtak, kun diskusjon. 
 
 
NKBF-9/20 - KRAV TIL PÅMELDING STEVNER 
Det var et forslag til å automatisere som krav ifm påmelding til stevner at legeattester og Ren Utøver 
diplom lastes opp. Da slipper vi administrasjon rundt legeattester samt at krav til å ta Ren Utøver blir 
satt i system. Det ble også diskutert rundt gradering og hvorvidt vi har kontroll på dette ift krav om 
beltegrader. Pr i dag har mange sentere, som noen av våre klubber er en del av, sine egne 
graderingssystem. I dagens kampbøker så kan ikke vi verifisere hvorvidt graderinger som er oppført 
er iht NKBFs system. Bekymring rundt dette overføres til Graderingskomiteen. 
 
Vedtak: 
Det ble vedtatt enstemmig at dette automatiseres. Krav til å laste opp Ren Utøver er gjeldende fra 
påmelding til NM 2020 og fremover.  
 
 
NKBF-10/20 - STANDARD SATSER OG HONORARER 
Det foreslås en ny ordning for diettsatser. Dvs å endre standarder i vårt VISMA system og som da skal 
forenkle dagens system. Da informasjon ikke var komplett overføres saken til neste møte.  
 
Vedtak: 
Ingen vedtak ble gjort. Kun diskusjon. 
 
 
NKBF-11/20 - VETERANER OG GRADERING 

Det har vært en del dialog rundt gradering for veteraner. Det er en prosess rundt dette i 
Graderingskomiteen. Vi tar dette opp til vurdering om vi får dette tilsendt før styremøtet. 
 
Vedtak: 
Det ble ikke noe vedtak. Kun diskusjon. Evt vedtak må tas etter grundig gjennomgang med 
Graderingskomiteen. Nå legges det opp til en workshop under Sommerleiren 2020. 
 



NORGES KICKBOXING FORBUND 
           POINTFIGHTING, LETTKONTAKT, FULLKONTAKT, LOW-KICK, K-1, MUSICAL FORMS 

 

 

 
Referat 

 
NKBF-12/20 – ProScore vs SportData 

Det ble diskutert hva vi gjør fremover ift bruk av vårt egetutviklede ProScore sammenlignet med 
SportData. Pr i dag er det ustabilitet i vårt system. I tillegg må vårt valg koordineres med 
implementering av nytt medlemsskapssystem (IMS) og der utvikling hensyntar SportData (andre 
særforbund bruker dette systemet) samt ny medlemsløsning i WAKO.  
 
Vedtak: 
Ikke noe vedtak ble tatt. Kun diskusjon. 
 
 
NESTE STYREMØTE 
Neste møte er satt til Fredag 27 mars (ifm NC) fra kl. 18:00 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------- 
Espen Lund 
Møtesekretær 


